
Penjelasan :

Telah beredar informasi di media sosial yang mengklaim konspirasi Komunis, 

Yahudi dan Nasrani memanfaatkan Virus Corona (Covid-19) untuk menghancurkan 

Islam. Dalam postingan tersebut disebut sebanyak 12 misi yang akan dilakukan 

untuk menghancurkan Islam.

Faktanya, dilansir dari laman situs Liputan6.com, klaim konspirasi Komunis, Yahudi 

dan Nasrani manfaatkan Covid-19 untuk menghancurkan Islam tidak benar. 

Sebanyak 12 misi yang tercantum pada klaim yang beredar tersebut tidak terbukti 

kebenarannya.

Hoaks

1. Konspirasi Komunis, Yahudi dan Nasrani 
Manfaatkan COVID-19 untuk Menghancurkan 
Islam

Kamis, 14 Mei 2020

Link Counter :

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4253224/cek-fakta-hoaks-konspirasi-komunis-

yahudi-dan-nasrani-manfaatkan-covid-19-untuk-menghancurkan-islam

https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4253224/cek-fakta-hoaks-konspirasi-komunis-yahudi-dan-nasrani-manfaatkan-covid-19-untuk-menghancurkan-islam
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4253224/cek-fakta-hoaks-konspirasi-komunis-yahudi-dan-nasrani-manfaatkan-covid-19-untuk-menghancurkan-islam
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4253224/cek-fakta-hoaks-konspirasi-komunis-yahudi-dan-nasrani-manfaatkan-covid-19-untuk-menghancurkan-islam


Penjelasan :
Beredar kabar di jejaring pesan WhatsApp bahwa warga wilayah Kecamatan MB Ketapang, 

Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah sudah dapat melaksanakan 

ibadah shalat Jumat dan tarawih di Masjid. Demi meyakinkan para pembaca, pesan tersebut 

turut mencatut nama Ketua MUI Kotawaringin Timur dan Ketua Komisi Fatwa MUI setempat.

Faktanya, informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kepala Kementerian Agama 

(Kemenag) Kabupaten Kotawaringin Timur, Samsudin menyatakan bahwa narasi dalam 

pesan tersebut adalah palsu alias tidak sesuai dengan fakta. Samsudin menjelaskan bahwa 

hingga saat ini masih belum ada kebijakan seperti halnya narasi dalam pesan. Lebih lanjut 

Samsudin menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mencabut keputusan perihal 

himbauan agar warga tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Polda 

Kalimantan Tengah dalam akun Instagramnya @humaspoldakalteng juga menyebutkan 

bahwa berita yang beredar tersebut tidak benar atau hoaks.

Hoaks

2. Warga MB Ketapang Sudah Diperbolehkan Shalat 
Jumat dan Tarawih di Masjid

Kamis, 14 Mei 2020

Link Counter :

https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-warga-mb-ketapang-kotawaringin-timur-sudah-diperb

olehkan-shalat-jumat-dan-tarawih-di-masjid

https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-warga-mb-ketapang-sudah-diperbolehkan

-salat-di-masjid.html

https://www.instagram.com/p/CAG4_omp6mY/

https://www.instagram.com/p/CAG4_omp6mY/
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-warga-mb-ketapang-kotawaringin-timur-sudah-diperbolehkan-shalat-jumat-dan-tarawih-di-masjid
https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-warga-mb-ketapang-kotawaringin-timur-sudah-diperbolehkan-shalat-jumat-dan-tarawih-di-masjid
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-warga-mb-ketapang-sudah-diperbolehkan-salat-di-masjid.html
https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-warga-mb-ketapang-sudah-diperbolehkan-salat-di-masjid.html
https://www.instagram.com/p/CAG4_omp6mY/


Penjelasan :
Beredar unggahan selebaran di media sosial 

yang berisi informasi adanya pembukaan tenaga 

sukarelawan untuk bergabung dan membantu 

menangani pasien Virus Corona (Covid-19). 

Selebaran tersebut juga menyertakan beberapa 

persyaratan dan keuntungan yang akan diterima 

oleh para sukarelawan serta alamat tujuan 

pengiriman berkas lamaran, yaitu ke Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo 

Surabaya, Jawa Timur.

Faktanya, RSUD Dr. Soetomo melalui laman 

Instagramnya @rsudrsoetomo membantah 

informasi tersebut. RSUD Dr. Soetomo 

menegaskan bahwa informasi yang beredar itu 

adalah tidak benar atau hoaks. Pihaknya juga 

menghimbau kepada segenap masyarakat 

untuk tidak mudah percaya terhadap informasi 

atau postingan yang belum jelas kebenarannya.

Hoaks

3. Pembukaan Tenaga Sukarelawan Penanganan 
Covid-19 RSUD Soetomo Surabaya

Kamis, 14 Mei 2020

Link Counter :

https://www.instagram.com/p/CAH5AwsARtD/ 

https://www.facebook.com/rsudrsoetomo/photos/a.1410445862408468/285549207123716

6/?type=3&theater

https://www.instagram.com/p/CAH5AwsARtD/
https://www.instagram.com/p/CAH5AwsARtD/
https://www.facebook.com/rsudrsoetomo/photos/a.1410445862408468/2855492071237166/?type=3&theater
https://www.facebook.com/rsudrsoetomo/photos/a.1410445862408468/2855492071237166/?type=3&theater


Penjelasan :

Beredar di berbagai sosial media kabar mengenai empat ton telur bansos Provinsi Jawa 

Barat di gudang Bulog Garut membusuk.

Setelah ditelusuri, kabar yang beredar tidak benar. Dikutip dari akun facebook jabar saber 

hoaks, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Arifin 

Soedjayana, memastikan empat ton telur di Gudang Bulog Kabupaten Garut masih 

dalam keadaan segar dan layak konsumsi. Arifin menampik kabar yang menyatakan 

bahwa telur-telur tersebut telah busuk. Arifin mengatakan beberapa hari lalu telah 

menggeser telur-telur yang sebelumnya tersimpan di Gudang Bulog Kabupaten Garut 

untuk segera dibagikan di Tasikmalaya sehingga masih bisa layak konsumsi.

Hoaks

4. 4 Ton Telur Bansos Pemprov Jabar Membusuk

Kamis, 14 Mei 2020

Link Counter :

https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/565316361069621

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8koBMn5b-tak-dibagi-bagikan-4-ton-telur-bansos-pe

mprov-jabar-membusuk

https://www.facebook.com/official.jabarsaberhoaks/posts/565316361069621
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8koBMn5b-tak-dibagi-bagikan-4-ton-telur-bansos-pemprov-jabar-membusuk
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/8koBMn5b-tak-dibagi-bagikan-4-ton-telur-bansos-pemprov-jabar-membusuk


Penjelasan :

Sebuah kabar beredar melalui pesan Whatsapp yang menyebut data adanya 136 

anggota Polisi termasuk ASN di lingkungan Polri yang positif Covid-19  dan 6 anggota 

meninggal dunia. Disebutkan pula data itu merupakan laporan monitoring pandemik 

Covid-19 di lingkungan Polri dari Karowatpers SSDM Polri.

Faktanya dilansir dari wartakota.tribunnews.com, Karo Penmas Divisi Humas Mabes 

Polri Kombes Awi Setiawan mengatakan, informasi yang menyebut 6 anggota Polri 

meninggal dunia karena terpapar Covid-19 adalah hoaks. Kabar yang menyebutkan 

136 polisi lainnya termasuk PNS di lingkungan Polri yang positif Covid-19 juga 

ditegaskan bahwa itu tidak benar.

Hoaks

5. Informasi 136 Anggota Polisi Positif Covid-19 dan 6 
Meninggal

Kamis, 14 Mei 2020

Link Counter :

https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/13/mabes-polri-pastikan-kabar-6-polisi-gugur-karena-

covid-19-dan-136-anggota-positif-adalah-hoaks

http://wartakota.tribunnews.com/
https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/13/mabes-polri-pastikan-kabar-6-polisi-gugur-karena-covid-19-dan-136-anggota-positif-adalah-hoaks
https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/13/mabes-polri-pastikan-kabar-6-polisi-gugur-karena-covid-19-dan-136-anggota-positif-adalah-hoaks


Hoaks

6. Ratusan Hasil Rapid Test di Pasar Karombasan 
Reaktif Covid-19

Kamis, 14 Mei 2020

Penjelasan :
Beredar informasi di media sosial Facebook yang menyebutkan dimohon jangan 
dulu ke pasar karombasan mulai sekarang, hasil test kemarin reaktif Covid-19 ada 
sekitar 200 orang.

Faktanya, hal tersebut dibantah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, melalui 
Kepala Bagian Pemerintahan dan Humas Setda Kota Manado, Sonny Takumansang. 
Ia mengatakan bahwa informasi tersebut Hoaks. Ia lebih lanjut menjelaskan, bahwa 
saat ini khususnya wilayah pasar karombasan, telah dilakukan rapid Diagnostik Test 
(RDT) oleh Satgas Surveilance Dinas Kesehatan Kota dan Puskemas Ranotana Weru 
Kota Manado, pada Selasa (12/05) lalu, atas hasil laporan Dinas Kesehatan Kota 
Manado, dengan tempat pelaksanaan Pasar Pinasungkulan Karombasan dan 
pemeriksaan dibagi dalam dua pos jumlah yang diperiksa untuk pos satu, 27 orang, 
hasil non reaktif dan pos dua, 66 orang, dengan hasil non reaktif.

r

Link Counter :
https://manado.tribunnews.com/2020/05/14/hasil-rapid-test-di-pasar-karombasan-yang-beredar-di-medsos

-hoaks 

http://humas.manadokota.go.id/Berita/detail/pemkot-manado-bantah-informasi-berantai-200an-hasil-rapi

d-test-pasar-karombasan-di-medsos-adalah-hoaks 

https://m.kumparan.com/manadobacirita/91-hasil-rapid-test-di-pasar-pinasungkulan-karombasan-non-rea

ktif-1tOrWPKT598/full 

https://manado.tribunnews.com/2020/05/14/hasil-rapid-test-di-pasar-karombasan-yang-beredar-di-medsos-hoaks
https://manado.tribunnews.com/2020/05/14/hasil-rapid-test-di-pasar-karombasan-yang-beredar-di-medsos-hoaks
http://humas.manadokota.go.id/Berita/detail/pemkot-manado-bantah-informasi-berantai-200an-hasil-rapid-test-pasar-karombasan-di-medsos-adalah-hoaks
http://humas.manadokota.go.id/Berita/detail/pemkot-manado-bantah-informasi-berantai-200an-hasil-rapid-test-pasar-karombasan-di-medsos-adalah-hoaks
https://m.kumparan.com/manadobacirita/91-hasil-rapid-test-di-pasar-pinasungkulan-karombasan-non-reaktif-1tOrWPKT598/full
https://m.kumparan.com/manadobacirita/91-hasil-rapid-test-di-pasar-pinasungkulan-karombasan-non-reaktif-1tOrWPKT598/full


Penjelasan :

Beredar sebuah pesan di media sosial yang 

memberikan informasi bahwa akan ada 

blokade jalan di Kota Malang mulai Rabu 13 

Mei 2020 terkait PSBB (Pembatasan Sosial 

Berskala Besar). Dalam pesan tersebut juga 

disebutkan secara rinci jalan-jalan mana saja 

yang akan diblokade.

Faktanya setelah ditelusuri dan dilansir dari 

jawapos.com, Kepala Bagian Humas Pemkot 

Malang Nur Widianto menjelaskan bahwa 

pihaknya tidak menerapkan blokade 

sebagaimana pesan yang beredar. Selama ini 

istilah yang dipakai itu kawasan checkpoint 

dan pos pantau bukan blokade. Widianto juga 

menjelaskan beberapa kawasan yang nanti 

diberlakukan checkpoint dan pos pantau itu 

sedang dibahas bersama Polresta dan Kodim 

0833 Malang. 

Disinformasi

7. Blokade Jalan di Kota Malang Mulai 13 Mei 2020

Kamis, 14 Mei 2020

Link Counter :

https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/13/05/2020/hoax-40-titik-blokade-di-kota-m

alang/

https://radarmalang.jawapos.com/latest-news/12/05/2020/beredar-informasi-soal-blokad

e-jalan-di-kota-malang-mulai-besok-fakta-atau-hoax/

https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/13/05/2020/hoax-40-titik-blokade-di-kota-malang/
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/13/05/2020/hoax-40-titik-blokade-di-kota-malang/
https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/13/05/2020/hoax-40-titik-blokade-di-kota-malang/
https://radarmalang.jawapos.com/latest-news/12/05/2020/beredar-informasi-soal-blokade-jalan-di-kota-malang-mulai-besok-fakta-atau-hoax/
https://radarmalang.jawapos.com/latest-news/12/05/2020/beredar-informasi-soal-blokade-jalan-di-kota-malang-mulai-besok-fakta-atau-hoax/


Penjelasan :
Beredar video sejumlah ibu memprotes bantuan sosial yang diterima terkait Covid-19. 

Mereka merasa bantuan itu tidak cukup karena hanya berisi 2 bungkus mie instan dan 1 liter 

beras. Disebutkan dalam video, mereka berdomisili di kawasan Cimone, Tangerang, Banten. 

Mereka pesimis dapat bertahan hidup beberapa bulan ke depan dengan jumlah bantuan 

tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa warga Cimone, Tangerang, Banten cuma 

dapat bantuan beras 1 liter dan mie instan 2 bungkus untuk 4 bulan adalah klaim yang 

salah. Salah. Salah satu ibu yang ada di video itu sudah mengklarifikasi dan meminta maaf. 

Bantuan yang diterima ibu itu berasal dari lumbung pangan RW setempat. Bukan dari 

bantuan pusat atau provinsi yang sampai saat ini belum turun. Menurut Kepala Dinas Sosial 

Kota Tangerang, Suli Rosadi menjelaskan bahwa mereka salah informasi, bantuan itu bukan 

dari pemerintah tapi dari lumbung RW yang memberikan bantuan kepada warganya.

Disinformasi 

8. Video "Ibu ini cuma dapat bantuan beras 1 liter 
dan mie instan 2 bungkus untuk 4 bulan"

Kamis, 14 Mei 2020

Link Counter :
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nbwj0rjN-video-viral-sejumlah-ibu-protes-bantuan-2-mi-instan-dan-1-liter-b

eras? 

https://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/31339/Ibu-ibu-di-Cimone-Protes-Bansos-Ini-Klarifikasinya? 

https://www.viva.co.id/berita/metro/1215561-ibu-ibu-di-tangerang-ngamuk-dapat-bantuan-1-liter-beras-2-bungkus-mie? 

https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nbwj0rjN-video-viral-sejumlah-ibu-protes-bantuan-2-mi-instan-dan-1-liter-beras
https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/nbwj0rjN-video-viral-sejumlah-ibu-protes-bantuan-2-mi-instan-dan-1-liter-beras
https://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/31339/Ibu-ibu-di-Cimone-Protes-Bansos-Ini-Klarifikasinya
https://www.viva.co.id/berita/metro/1215561-ibu-ibu-di-tangerang-ngamuk-dapat-bantuan-1-liter-beras-2-bungkus-mie


Penjelasan :
Beredar sebuah pesan berantai pada platform 

WhatsApp yang memberikan informasi 

maraknya kejahatan begal di Tanah Mas, 

Semarang Utara. Pesan tersebut 

menampilkan pula sebuah foto yang 

memperlihatkan seorang laki-laki sedang 

menjalani perawatan dan diklaim sebagai 

korban pembegalan.

Faktanya informasi tersebut adalah tidak 

benar dan cenderung menciptakan keresahan 

ditengah masyarakat, khususnya kepada 

warga Tanah Mas Kota Semarang. Kapolsek 

Semarang Utara Kompol Johan Valentino 

Nanuru S.I.K mengklarifikasi bahwa foto yang 

diklaim sebagai korban kejahatan begal 

tersebut adalah tidak benar. Pria dalam foto 

tersebut mengklarifikasi bahwa dirinya bukan 

mengalami kejahatan begal melainkan 

kecelakaan tunggal saat mengemudikan 

sepeda motor.

Disinformasi

9. Pesan Berantai Mengenai Kejahatan Pembegalan 
di Tanah Mas Kota Semarang

Kamis, 14 Mei 2020

Link Counter :

https://www.instagram.com/p/CAGIQ2sAKjP/?igshid=1dhlgqj92g06u

https://www.instagram.com/p/CAGKCb-Foy4/?igshid=1han2au1ywe0l

https://www.instagram.com/p/CAGIQ2sAKjP/?igshid=1dhlgqj92g06u
https://www.instagram.com/p/CAGKCb-Foy4/?igshid=1han2au1ywe0l


Penjelasan :
Beredar di media sosial informasi yang meresahkan 

masyarakat Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten 

Banyuasin, Sumatera Selatan terkait adanya warga 

Meranti yang positif Covid-19 setelah dirawat sekamar 

dengan pasien Covid-19 di RSMH Palembang.

Faktanya Kepala Puskesmas Suak Tapeh, dr. Liceniati 

mengklarifikasi bahwa warga tersebut belum 

dinyatakan positif Covid-19 sebab masih dalam 

pemeriksaan medis. Ia juga menyampaikan jika pasien 

yang dikabarkan positif Covid-19 tersebut tidak 

mengalami demam, tidak ada batuk pilek dan yang 

bersangkutan juga tidak pernah ke RSUP Dr. 

Mohammad Hoesin (RSMH). Adapun menurut Liceniati 

yang bersangkutan baru ke rumah sakit pada tanggal 5 

Mei 2020, namun ke Rumah Sakit Siti Khadijah. 

Pihaknya menyayangkan beredarnya informasi tersebut 

karena telah meresahkan masyarakat Banyuasin, 

khususnya Suak Tapeh dan menghimbau agar 

masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum 

ada kebenarannya.

Disinformasi

10. Warga Meranti Positif Covid-19

Kamis, 14 Mei 2020

Link Counter :

https://sumateranews.co.id/kepala-puskesmas-suak-tapeh-sebut-warganya-positif-covid-19-hoak

s/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kepala-puskesmas-suak-tapeh-sebut-war

ganya-positif-covid-19-hoaks

https://sumselterkini.co.id/peristiwa/warga-positif-covid-19-di-suak-tapeh-kepala-puskesmas-inf

ormasi-hoax/

https://sumateranews.co.id/kepala-puskesmas-suak-tapeh-sebut-warganya-positif-covid-19-hoaks/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kepala-puskesmas-suak-tapeh-sebut-warganya-positif-covid-19-hoaks
https://sumateranews.co.id/kepala-puskesmas-suak-tapeh-sebut-warganya-positif-covid-19-hoaks/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kepala-puskesmas-suak-tapeh-sebut-warganya-positif-covid-19-hoaks
https://sumateranews.co.id/kepala-puskesmas-suak-tapeh-sebut-warganya-positif-covid-19-hoaks/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kepala-puskesmas-suak-tapeh-sebut-warganya-positif-covid-19-hoaks
https://sumselterkini.co.id/peristiwa/warga-positif-covid-19-di-suak-tapeh-kepala-puskesmas-informasi-hoax/
https://sumselterkini.co.id/peristiwa/warga-positif-covid-19-di-suak-tapeh-kepala-puskesmas-informasi-hoax/


Penjelasan :

Beredar sebuah postingan yang berisi 

foto interior Lab Darurat COVID-19 

Labkesda DKI adalah hasil foto 

mengambil atau mencomot dari salah 

satu platform jual beli online.

Faktanya setelah ditelusuri lebih lanjut 

foto yang ada di platform jual beli online 

tersebut diunggah setelah postingan 

Labkesda DKI yang ada di Instagram. 

Sehingga tudingan foto interior Lab 

Darurat COVID-19 Labkesda DKI adalah 

hasil foto mengambil atau mencomot 

adalah salah.

Disinformasi

11. Foto Interior Lab Darurat COVID-19 Labkesda DKI 
Hasil Mencomot

Kamis, 14 Mei 2020

Link Counter :

https://turnbackhoax.id/2020/05/14/salah-tuduhan-foto-interior-lab-darurat-covid-19-labkesda-dk

i-hasil-mencomot/?fbclid=IwAR3MMKQRd0M-gXhuOqztrOzxd24daUwHWAsV6PQVduvdBB_LOhX

hh2TjPp4

https://www.olx.co.id/item/ubin-lantai-anti-bakteri-medis-floor-medical-operation-lab-laboratory-

iid-779822894

https://turnbackhoax.id/2020/05/14/salah-tuduhan-foto-interior-lab-darurat-covid-19-labkesda-dki-hasil-mencomot/?fbclid=IwAR3MMKQRd0M-gXhuOqztrOzxd24daUwHWAsV6PQVduvdBB_LOhXhh2TjPp4
https://turnbackhoax.id/2020/05/14/salah-tuduhan-foto-interior-lab-darurat-covid-19-labkesda-dki-hasil-mencomot/?fbclid=IwAR3MMKQRd0M-gXhuOqztrOzxd24daUwHWAsV6PQVduvdBB_LOhXhh2TjPp4
https://turnbackhoax.id/2020/05/14/salah-tuduhan-foto-interior-lab-darurat-covid-19-labkesda-dki-hasil-mencomot/?fbclid=IwAR3MMKQRd0M-gXhuOqztrOzxd24daUwHWAsV6PQVduvdBB_LOhXhh2TjPp4
https://www.olx.co.id/item/ubin-lantai-anti-bakteri-medis-floor-medical-operation-lab-laboratory-iid-779822894
https://www.olx.co.id/item/ubin-lantai-anti-bakteri-medis-floor-medical-operation-lab-laboratory-iid-779822894


Disinformasi

12. Potret Keramaian di Pusat Perbelanjaan pada 
Saat PSBB di Jakarta

Kamis, 14 Mei 2020

Penjelasan :
Diunggah sebuah konten pada platform Twitter 

berupa foto yang menampilkan kerumunan orang 

di sebuah pusat perbelanjaan dengan narasi yang 

mengklaim bahwa lokasi pada foto tersebut adalah 

di Pasar Baru DKI Jakarta. Disebutkan pula kalimat 

tanya pada unggahan, kenapa pada masa PSBB di 

Jakarta saat ini masih terjadi kerumunan orang 

dan banyak toko-toko yang masih berjualan.

Faktanya setelah ditelusuri, klaim yang 

menyebutkan bahwa pasar dan suasana 

kerumunan  tersebut berada di DKI Jakarta adalah 

tidak benar. Kebenarannya potret pasar tersebut 

adalah potret dari salah satu pasar tertua di 

Pontianak, Kalimantan Barat yaitu Pasar Rakyat 

Tengah, dimana pasar tersebut memang selalu 

ramai oleh warga yang ingin berbelanja pada saat 

menjelang perayaan hari besar Idul Fitri.
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